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Anotace 
 
BONACINA, P. Klasifikace a hodnocení možných rizik ve správním obvodu určené obce 

Třinec: diplomová  práce, Ostrava: VŠB – TU, 2010. 58 s. 

 

Klíčová slova: katastrální území, mapování rizik, zóna ohrožení, analýza rizik 

 

        Tato diplomová práce se zabývá klasifikací a hodnocení možných rizik ve správním 

obvodu určené obce Třinec. Je zde uvedena charakteristika daného území a možné zdroje 

rizik. Na základě těchto vytipovaných rizik byla provedena klasifikace rizik dvěma metodami. 

Díky dvěma rozdílným metodám (REHRA a IAEA-TECDOC-727) používaných pro 

hodnocení rizik (stacionární zdroje rizik s nebezpečnými látkami) jsme získali přehled o 

rizikovosti daného území a vytipování největšího nebezpečí pro správní obvod určené obce 

Třinec. Tyto výsledky byly zakresleny do mapových výstupů jako zóny ohrožení. V závěru 

práce bylo provedeno porovnání rizik se stávajícími dokumenty krizového řízení na území 

určené obce Třinec. 

 

 

Annotation 

 

BONACINA, P. Classification and Mapping of Possible Risks for an Administrative Borough 

of a Given Municipality Trinec: the Thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2010. 58 p. 

 

Key words: register territory, risk mapping, risk zone, risk analysis 

 

        This thesis deals with the classification and assessment of potential risks within the 

county designated municipality Trinec. Are listed the possible sources of risk and 

characteristics of the territory. Based on these selected risks risk classification was performed 

by two methods. Thanks to the two different methods (REHRA and IAEA-TECDOC-727) 

used for risk assessment (stationary sources of risk in hazardous substances), we get an 

overview of the risk and the biggest selection of risk management for the district municipality 

designated Trinec. These results were plotted in the map outputs as the danger zone. The 

conclusion was made against the risks of existing documents for crisis management in the 

municipality for Trinec. 
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1. Úvod 
 
 
      Česká republika ve srovnání s jinými státy světa je uchráněna před dopady následků 

některých mimořádných událostí. To lze napsat i o správním obvodu určené obce s rozšířenou 

působností Třinec (ORP Třinec). Na území ORP Třinec se např. téměř vůbec nevyskytuje 

vulkanická činnost a ani zde nehrozí narušení hrází významných vodohospodářských děl, 

jelikož se zde žádné takové dílo nenachází. Přesto mohou jiné mimořádné události způsobit 

smrt, poškození zdraví, majetku a životního prostředí. Jedná se především o živelné pohromy 

(povodně, vichřice a větrné poryvy apod.), požáry, dopravní havárie, hromadné nákazy, únik 

toxických látek atd. 

 

      Cílem diplomové práce je zjištění možných rizik ohrožující území ORP Třinec a jejich 

následné hodnocení a klasifikaci pomocí metod pro analýzu rizik. Analýza rizik je nedílnou 

součástí vstupů do havarijního plánování v procesu přípravy opatření k zajištění ochrany 

obyvatelstva. Tím získáme identifikaci zdroje nebezpečí a informace o rizikovosti daného 

území. Riziko zcela odstranit nedokážeme, ale můžeme ho minimalizovat na přijatelnou míru. 

 

      Výběr vhodné metody na posouzení rizikovosti území je velmi důležité, neboť jednotlivé 

analýzy nejsou aplikovatelné na různé druhy situací. Já jsem se zaměřil na hodnocení a 

klasifikaci stacionárních zdrojů rizik pro potřeby stanovení oblasti předpokládaného ohrožení 

účinky havarijních projevů při únicích nebezpečných látek. 
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2. Rešerše 
 
 

Šenovský, M., Adamec, V. Základy krizového managementu. 2.vyd. Ostrava: EDICE SPBI 

Spektrum 28., 2004. ISBM 80-86634-44-2. 

      Publikace se zabývá charakteristikou rizika, metodami identifikace rizik, řízením a 

rozhodováním při řešení mimořádných situací. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

     Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.  

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

      V tomto zákonu je stanovena pravomoc, působnost a postup orgánů krizového řízení 

včetně práv a povinností právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace. Zákon 

udává také podmínky a výše sankcí při jeho porušení. 

 
 
World Health Organisation (WHO), REHRA – Rapid Environment and Health Risk 

Assessmnet, REHRA BASIC METHODOLOGY. Kodaň: 2001. 

Jedná se o indexovou metodu, která pro účely analýzy rizika a stanovení indexu místního 

rizika využívá mimo jiné zranitelnost populace, zranitelnost životního prostředí a 

ekonomickou zranitelnost. 

 

International Atomic Energy Agency (IAEA), IAEA – TECDOC-727, Příručka pro 

klasifikaci a stanovení priorit rizik způsobených závažnými haváriemi v chemickém procesím 

průmyslu a jiných příbuzných oborech. 1996 

      Jedná se o specifickou metodou, která je určena pro klasifikaci a priorizaci zdrojů 

společenského rizika v průmyslové oblasti. 
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3. Základní pojmy, definice 
 
 
Integrovaný záchranný systém – je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [1]. 

 

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací [1]. 

Záchranné práce –  jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin [1].   

Likvidační práce –  jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, 

přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní 

prostředí [1].  

Krizový plán – souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací, tedy souhrn plánovacích, 

metodických a informačních dokumentů, používaných při rozhodovací, řídící a koordinační 

činnosti v krizové situaci [2]. 

Riziko - možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z 

bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní 

hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze 

zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která vychází i z 

posouzení naší připravenosti hrozbám čelit [2]. 
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4. Legislativa krizového řízení 

      Základní informace při přípravě na krizové situace a při jejich řešení poskytuje tzv. 

„krizová legislativa“ v podobě zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ministerstev. Ta je obsahově 

propojena s legislativou o integrovaném záchranném systému, jenž se týká přípravy na 

mimořádné události, záchranných a likvidačních prací a  ochrany obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení krizových stavů. 

Základní předpisy:  

• Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů,  

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
      Zpracování Krizového plánu Moravskoslezského kraje (KP MSK) dle § 15 odst. 2 

písmena b) zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) zabezpečuje Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Na základě § 15 odst. 4 písmena a) 

zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení byla obec Třinec určena k rozpracování vybraných 

úkolů KP MSK (byla určena HZS MSK). 

 
      Obec Třinec je dle § 19 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. o stanovení 

správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností správní obvod obce s rozšířenou působností. 

 
      Dle § 39a zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) jsou působnosti 

stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  (Třinec) podle tohoto zákona 

výkonem státní správy v přenesené působnosti. 
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      Ve smyslu § 66 zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) v rozsahu mu svěřeném zvláštními 

zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím předpisem. V této 

souvislosti je krizový zákon zvláštním zákonem, působnost se proto týká řešení krizových 

situací v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. 

 

4.1. Územní působnost Třince 
 

      Správní obvod obce rozšířenou působností Třinec (Obrázek 1) dle § 39 vyhlášky 

Ministerstva vnitra (MV) č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností je vymezen správními 

obvody obcí: 

• Bystřice, 

• Hnojník, 

• Komorní Lhotka, 

• Košařiska, 

• Nýdek, 

• Řeka, 

• Ropice, 

• Smilovice, 

• Střítěž, 

• Vělopolí, 

• Vendryně. 

 

Obrázek 1 Správní obvod obce rozšířenou působností Třinec 
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4.2. Městské části Třince 

− Staré Město, Konská, Kanada, Osůvky, Dolní Lištná, Lyžbice, Kojkovice, 

Horní Lištná, Oldřichovice, Karpentná, Tyra, Guty, Nebory. 

 

5. Charakteristika území správního obvodu města Třinec 

 

5.1. Geografická charakteristika  

5.1.1. Třinec 

     První historická písemná zmínka pochází z roku 1444. Město Třinec (Obrázek 2) je 

významným průmyslovým a společenským centrem regionu, na jehož území sídlí jeden z 

největších hutních podniků v České republice – Třinecké železárny, a.s.. Jehož založení v roce 

1839 se stalo jedním z hlavních mezníků historie města a širokého okolí. V Tabulce 1 je 

geografická charakteristika správního území města Třinec. 

 

 

Obrázek 2 Město Třinec 

 

Tabulka 1 Geografická charakteristika správního území města Třinec [3]. 

Třinec 

Rozloha města: 9558 ha 

Průměrná nadmořská výška: 306 m.n.m. 

Dominantní vrch: Javorový vrch (1032 m..n.m) 

Terénní reliéf: kopcovitý až hornatý 

http://www.trinecko.cz 
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5.1.2. Bystřice 

     Obec Bystřice (Obrázek 3) vznikla v 2. polovině 14 století jako knížecí ves. První 

historická zpráva pochází ze 4.5.1423. Vývoj obce byl ovlivňován především zemědělskou 

výrobou a pastevectvím, později blízkými Třineckými železárnami. Bystřice je typickou 

podhorskou obcí s části zástavby rozptýlené po úbočích úzkých údolí. Obytná stavení 

pocházejí z 19. a 20. století. V Tabulce 2 je geografická charakteristika správního území obce 

Bystřice. 

 

 

 

Obrázek 3 Obec Bystřice 

 

 

Tabulka 2 Geografická charakteristika správního území obce Bystřice [3]. 

Bystřice 

Rozloha města: 1609 ha 

Průměrná nadmořská výška: od 350 do 780 m.n.m. 

Dominantní vrch: Loučka (835 m..n.m) 

Terénní reliéf: kopcovitý  

http://www.bystrice.cz 
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5.1.3. Hnojník 

Hnojník (Obrázek 4) je největší obcí mikroregionu povodí Stonávky a leží na této říčce v 

turisticky atraktivní podbeskydské krajině. Historie obce sahá, dle dochovaných záznamů, až 

k přelomu 13. a 14. století. V Tabulce 3 je geografická charakteristika správního území obce 

Hnojník. 

 

 

Obrázek 4 Obec Hnojník 

 

 

Tabulka 3 Geografická charakteristika správního území obce Hnojník [3]. 

Hnojník 

Rozloha města: 642 ha 

Průměrná nadmořská výška: 365 m.n.m. 

Dominantní vrch: Godula (738 m..n.m) 

Terénní reliéf: mírně kopcovitý 

http://www.hnojnik.cz 
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5.1.4. Komorní Lhotka 

     Charakter obce (Obrázek 5) je přímo utvářen horským reliéfem Moravskoslezských 

Beskyd, v jejichž údolích se obec nachází. Obec je hlavním protagonistou rozvoje cestovního 

ruchu v mikroregionu obcí povodí Stonávky, která v katastru obce pramení a obcí protéká. 

V Tabulce 4 je geografická charakteristika správního území obce Komorní Lhotka. 

 

 

 

Obrázek 5 Obec Komorní Lhotka 

 

 

Tabulka 4 Geografická charakteristika správního území obce Komorní Lhotka [3]. 

Komorní Lhotka 

Rozloha města: 1990 ha 

Průměrná nadmořská výška: 455 m.n.m. 

Dominantní vrch: Godula (738 m..n.m) 

Terénní reliéf: kopcovitý až hornatý 

http://www.komorni-lhotka.cz/ 
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5.1.5. Košařiska 

     Obec Košařiska (Obrázek 6) leží na severovýchodě České republiky. První historická 

zmínka o obci pochází z roku 1643. Je typickou podhorskou obcí s rozptýlenou zástavbou. 

Košařiska se nacházejí asi 10 km od průmyslového města Třince. V Tabulce 5 je geografická 

charakteristika správního území obce Košařiska. 

 

 

 

Obrázek 6 Obec Košařiska 

 

 

Tabulka 5 Geografická charakteristika správního území obce Košařiska [3]. 

Košařiska 

Rozloha města: 1719 ha 

Průměrná nadmořská výška: 680 m.n.m. 

Dominantní vrch: Ostrý (1044 m..n.m) 

Terénní reliéf: hornatý 

http://www.kosariska.cz 
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5.1.6. Nýdek 

     Obec Nýdek (Obrázek 7) se nachází na severovýchodě České republiky, v regionu Severní 

Morava a Slezsko. Sousedními obcemi na české straně jsou Vendryně, Bystřice, Hrádek a 

Návsí, na polské straně je to Wisla a Ustroň. V Tabulce 6 je geografická charakteristika 

správního území obce Nýdek. 

 

 

 

 Obrázek 7 Obec Nýdek  

 

 

Tabulka 6 Geografická charakteristika správního území obce Nýdek [3]. 

Nýdek 

Rozloha města: 2820 ha 

Průměrná nadmořská výška: 650 m.n.m. 

Dominantní vrch: Velká Čantoryje (995 m..n.m) 

Terénní reliéf: kopcovitý až hornatý 

http://www.nydek.cz 
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5.1.7. Ropice  

     Obec Ropice (Obrázek 8) v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která 

pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze 

se vlévá do Olše. V Tabulce 7 je geografická charakteristika správního území obce Ropice. 

 

 

 

Obrázek 8 Obec Ropice 

 

 

Tabulka 7 Geografická charakteristika správního území obce Ropice [3]. 

Ropice 

Rozloha města: 1006 ha 

Průměrná nadmořská výška: 355 m.n.m. 

Dominantní vrch: není 

Terénní reliéf: kopcovitý, členitý 

http://www.ropice.cz 
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5.1.8. Řeka  

     Půvabná, typicky horská vesnička (Obrázek 9) na stejnojmenné říčce, která je ukryta v 

hlubokých údolích stíněných zalesněnými hřbety okolních Moravskoslezských Beskyd 

dosahujících zde tisícimetrových nadmořských výšek. Podstatná část území obce spadá do 

chráněné krajinné oblasti Beskydy, je jednou ze dvou obcí mikroregionu obcí povodí 

Stonávky. V Tabulce 8 je geografická charakteristika správního území obce Řeka. 

 

 

 

Obrázek  9 Obec Řeka 

 

 

Tabulka 8 Geografická charakteristika správního území obce Řeka [3]. 

Řeka 

Rozloha města: 1348 ha 

Průměrná nadmořská výška: 420 m.n.m. 

Dominantní vrch: není 

Terénní reliéf: kopcovitý až hornatý 

http://www.obecreka.cz/ 
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5.1.9. Smilovice  

     Leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v 

krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží a obcí Řekou, která je jedním 

z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic (Obrázek 10) vzdálená 2 km, 

podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této 

oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. V Tabulce 9 je geografická 

charakteristika správního území obce Smilovice. 

 

 

 

Obrázek  10 Obec Smilovice 

 

 

Tabulka 9 Geografická charakteristika správního území obce Smilovice [3]. 

Smilovice 

Rozloha města: 788 ha 

Průměrná nadmořská výška: 320 m.n.m. 

Dominantní vrch: Godula (738 m.n.m) 

Terénní reliéf: kopcovitý až hornatý 

http://www.smilovice.cz/ 
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5.1.10. Střítež  

     Dříve Trzyciež, v době rakousko-uherské monarchie Tritiesch, leží ve zvlněné pahorkatině 

v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce Ropičanka (Obrázek 11), přítoku Olše, a na 

Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Historie 

Stříteže sahá do konce 12. století, i když první historická zmínka o obci je až z roku 1305. 

V Tabulce 10 je geografická charakteristika správního území obce Střítež. 

 

 

Obrázek 11 Obec Střítež 

 

 

Tabulka 10 Geografická charakteristika správního území obce Střítež [3]. 

Střítež 

Rozloha města: 615 ha 

Průměrná nadmořská výška: 365 m.n.m. 

Dominantní vrch: není 

Terénní reliéf: Kopcovitý, členitý 

http://www.obecstritez.cz 
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5.1.11. Vělopolí  

     Leží v Podbeskydí ve zvlněné pahorkatině mezi obcemi Horní Žukov na severu, 

Třanovicemi na západě, Stříteží na jihu a Ropicí na východě. Obcí protéká potok Vělopolka 

(Obrázek 12), přítok říčky Ropičanka. Do značné míry izolovaná poloha obce. V Tabulce 11 

je geografická charakteristika správního území obce Vělopolí. 

 

 

 

Obrázek 12 Obec Vělopolí 

 

 

Tabulka 11 Geografická charakteristika správního území obce Vělopolí [3]. 

Vělopolí 

Rozloha města: 299 ha 

Průměrná nadmořská výška: 325 - 386 m.n.m. 

Dominantní vrch: není 

Terénní reliéf: kopcovitý  

http://www.velopoli.cz 
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5.1.12. Vendryně 

     Obec Vendryně (Obrázek 13) leží na východě České republiky. Ze západu a severu 

sousedí s městem Třinec. Východní část obce tvoří 3,5 km státní hranice s Polskem a s obcí 

Nýdek. Na jihu sousedí s obcemi Bystřice, Hrádek a Košařiska. Katastrální území Vendryně 

se rozkládá po obou stranách řeky Olše. V Tabulce 12 je geografická charakteristika 

správního území obce Vendryně. 

 

 

Obrázek 13 Obec Vendryně 

 

 

Tabulka 12 Geografická charakteristika správního území obce Vendryně [3]. 

Vendryně 

Rozloha města: 2095 ha 

Průměrná nadmořská výška: 350 - 800 m.n.m. 

Dominantní vrch: není 

Terénní reliéf: kopcovitý až hornatý 

http://www.vendryne.cz 
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5.2. Demografická charakteristika 

 
       V Tabulce 13 jsou uvedeny počty obyvatel v obcích s rozšířenou působností (ORP 

Třinec) za období 2005 – 2009. Tyto údaje jsou udávány vždy k 01.01. daného roku. 

Z tabulky lze vyčíst, že stav obyvatelstva se za sledované období nemnění a drží se těsně nad 

hranicí 55000 obyvatel. 

 
Tabulka 13 Počet obyvatel v ORP Třinec za období 2005 – 2009 [4]. 

 
Počet obyvatel v obcích Občané ČR 

Kraj 

Obec 

3.typu 

kód 

obce 

ČSU název obce 2009 2008 2007 2006 2005 

598062 Bystřice 5215 5180 5137 5102 5096 

598160 Hnojník 1468 1483 1470 1476 1478 

507237 

Komorní 

Lhotka 1165 1146 1118 1131 1131 

507458 Košařiska 380 381 377 379 374 

507091 Nýdek 1947 1913 1928 1912 1898 

556971 Ropice 1439 1422 1439 1388 1360 

552640 Řeka 466 465 454 460 447 

552658 Smilovice 678 651 639 624 621 

552674 Střítež 997 987 990 987 970 

598810 Třinec 37179 37326 37427 37556 37681 

552615 Vělopolí 276 259 255 246 235 

Moravskoslezský Třinec 

554928 Vendryně 4153 4111 4062 3997 3964 

CELKEM 55363 55324 55296 55258 55255 

 

5.3. Klimatická charakteristika 

      Správní obvod obce rozšířenou působností Třinec leží v mírném pásmu na hranicích mezi 

přímořským a kontinentálním klimatem. Správní obvod určené obce Třince lze zařadit 

k oblasti mírně teplé v severní a střední části a k oblasti chladné na jihu. Kvalita ovzduší a 

případné inverze ovlivňuje výrazně výrobní činnost Třineckých železáren, a.s. Bouřková 

činnost je omezena na období od února do listopadu. Největší četnost bouřek bývá v období 

červen až srpen, kdy bývají zaznamenány v jednotlivých dnech dvě i více bouřek. 
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Základní meteorologické charakteristiky [5]: 

Průměrná roční teplota      8,1°C 

Maximální teplota      34.6°C 

Minimální teplota      -29,7 °C 

Průměrný roční srážkový úhrn je uváděn v rozmezí  650 - 750 mm 

Průměrná relativní vlhkost vzduchu     76 % 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více   100 – 120 dnů/rok 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou     60 – 80 dnů/rok 

Počet dnů se zataženou oblohou     120 – 150 dní/rok 

Převládající směr větru      JV 

Průměrná rychlost větru      2,9 m/s 

 

5.4. Geologická charakteristika 

     Území města (ORP Třinec)  řadíme k oblastem Západobeskydského podhůří a Západních 

Beskyd (Obrázek 14). Nižší a plošší severozápadní část náleží k jedinému celku 

Západobeskydského podhůří – podbeskydské pahorkatině a podcelkům Třinecká brázda (okrsek 

Ropická plošina) a Těšínská pahorkatina (okrsek Hornožukovská pahorkatina). Vyšší 

jihovýchodní část náleží k celkům Západních Beskyd – Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovská 

brázda a Slezské Beskydy. Z Moravskoslezských Beskyd je zastoupen podcelek Lysohorská 

hornatina okrskem Ropická rozsocha, Jablunkovská brázda s okrsky Náveská pahorkatina a 

Milíkovská plošina. Slezské Beskydy jsou zastoupeny podcelkem Čantoryjská hornatina 

s okrskem Nýdecká vrchovina [6]. 

 

Obrázek 14 Západní Beskydy 
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5.5. Hydrologická charakteristika 

     Území je odvodňováno řekou Olše, je ohraničeno Polskem a Moravskoslezskými 

Beskydy. Vodní toky jsou charakteristické velkým sklonem a výraznou rozkolísaností 

průtoků. Pro povodně v oblasti Beskyd jsou charakteristické rychle nastupující povodně se 

strmými vlnovými průběhy. Podrobnější a důležití informace se nacházejí v povodňovém 

plánu  správního obvodu města Třince [6]. 
 

5.6. Charakteristika z hlediska infrastruktury  

5.6.1. Silniční sítě 

      Z hlediska širších dopravních vztahů územím města prochází (Obrázek 15): 
a) státní silnice I/11 (evropská síť E 75). Silnice je dvouproudového uspořádání. 

Realizuje se na ní převážně podíl tranzitní, z části mezinárodní dopravy, 

b) silnice I/68: Tošanovice – Hnojník – Nebory, 

c) silnice II/468: Třinec – Český Těšín- Karviná – Bohumín – Třebov st. hranice, 

d) silnice II/476: Třinec – Horní Líštná – hraniční přechod s Polskem. 

 

5.6.2. Železniční sítě 

      Správní obvodem obce rozšířenou působností Třinec prochází hlavní železniční trať 

českých drah č. 320 (Bohumín – Čadca – Žilina). Obcemi Ropice, Střítež a Hnojník přechází 

železniční trať (Český Těšín-Frýdek-Místek). Trať je jednokolejná s mnohými nechráněnými 

přejezdy, nebezpečnými pro silniční provoz. 

 

Obrázek 15 Infrastruktura – silniční sítě, železniční sítě 

 



 28 
 

6. Krizová rizika ve správním obvodu města Třinec 
 
6.1. Specifikace typů krizových situací 

      Každým rokem se obyvatelstvo České republiky setkává katastrofami a mimořádnými 

událostmi. Mezi největší patří především živelné pohromy (povodně, vichřice, orkány atd.). 

Rozdělení (Obrázek 16) – klasifikace mimořádných událostí s uvedením příkladů pro 

podmínky České republiky [7,8,9]: 

 
− přírodní, 

− antropogenní, 

− kombinované.  

 
Obrázek 16 Rozdělení mimořádných událostí 

 
6.1.1. Přírodní 

a. Živelní pohromy 

� dlouhotrvající sucha,  

� dlouhodobá inverzní situace,  

� povodně velkého rozsahu,  

� jiné živelní pohromy velkého rozsahu (např. rozsáhlé lesní požáry, 

sněhová kalamita, vichřice, sesuvy, zemětřesení apod.),  

b. Hromadné nákazy 

� epidemie - hromadné nákazy osob,  

� epifytie - hromadné nákazy polních kultur,  

� epizootie - hromadné nákazy zvířat,  
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Sucha a nedostatek pitné vody - vznikají převážně v letních měsících vlivem dlouhodobých 

nepříznivých klimatických následkem havarijního podmínek nebo zhoršení kvality vody. 

 

Povodně - jsou přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových 

vod, při kterých hrozí vylití vody z koryta nebo voda zaplavuje území a může způsobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda nemůže z určitého území dočasně přirozeným způsobem odtékat 

nebo odtok vody je nedostatečný. Povodeň může být způsobená déletrvajícími vydatnými 

dešťovými srážkami, náhlým táním sněhové vrstvy, nebezpečným chodem ledů. Povodně se 

projevují při déletrvajících deštích, při ledových jevech zvýšeným průtokem v korytech toků 

nebo vylitím vody do přiléhavého území. 

 

Ke zvláštní povodni - rozrušení hrází vodní děl - může dojít při stavbě nebo provozu 

vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, a to při narušení 

vzdouvacího tělesa hráze, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení nebo při 

nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla. Důvodem 

může být i diverzní a teroristická činnost. 

 

Kalamitní výskyt sněhových srážek a námraz - vzniká při enormním a dlouhodobém 

sněžení, vytvářením závějí a pokryvem proláklin, prohlubní a nižších míst vlivem silného, 

nárazového a dlouhotrvajícího větru. Sněžení jsou srážky tuhého skupenství vypadávající 

z oblačnosti a skládající se z ledových krystalů, z nichž je většina obvykle hvězdovitě 

rozvětvena. Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení. 

 

Vichřice a větrné poryvy - vznikají vyrovnáváním rozdílných atmosférických tlaků v 

různých místech zemského vzdušného obalu. Vzduch proudí z míst s vyšším atmosférickým 

tlakem do míst s nižším tlakem. Vzduch se nepřetržitě přemísťuje, a to především 

v horizontálním směru. Toto přemísťování vzduchu se nazývá vítr. Z hlediska mimořádných 

událostí začíná být nebezpečný vítr o rychlosti 55 až 65 km/hod). 

 

Sesuvy půdy, skal, propady - vznikají v důsledku zemětřesení, klimatických faktorů – 

podmáčení podloží, atmosférických vlivů (zvětrávání, mráz, deště) nebo poddolováním 

daného území. 
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Zemětřesení vzniká posunem zemských ker, propadem zemských dutin, neúměrným tlakem 

na zemské vrstvy, vulkanickou činností a podzemními jadernými údery. 

 

6.1.2. Antropogenní 

c. Provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou  

� radiační havárie velkého rozsahu,  

� havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými látkami a 

chemickými přípravky,  

� jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu požáry, 

exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb,  

� narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem 

zvláštní povodně,  

� znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého 

rozsahu,  

d. Vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize 

� narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu,  

� narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu,  

� narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie 

velkého rozsahu,  

� narušení dodávek potravin velkého rozsahu,  

� narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu,  

� narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu,  

� narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu,  

� narušení funkčnosti veřejných komunikačních vazeb velkého rozsahu,  

� narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu,  

� migrační vlny velkého rozsahu,  

� hromadné postižení osob mimo epidemií,  

� hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí, aktivity 

vnitrostátního nebo mezinárodního zločinu nebo terorismu,  

� závažné narušení veřejného pořádku nebo nárůst závažné majetkové a 

násilné kriminality velkého rozsahu,  

� ohrožení života a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu a 

charakteru, že je požadováno okamžité poskytnutí materiální nebo 

finanční humanitární pomoci nebo nasazení záchranných sil a 
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prostředků státních a dobrovolných organizací ČR v rámci zahraniční 

pomoci,  

� ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými 

silami,  

� násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a 

prostředků proti chráněným zájmům a vyvolané účastí státu v 

mezinárodních mírových a humanitárních misí nebo plněním jeho 

spojeneckých závazků,  

� rozsáhlá a závažná diverzní činnost spojená se zjevnou přípravou 

vojenské agrese subjektu cizí moci,  

� vnější vojenské napadení státu nebo spojenců,  

� ohrožení základních hodnot demokracie, svobody občanů v jiných 

zemích takového rozsahu a charakteru, že ohrožuje bezpečnost 

mezinárodního prostředí a je požadováno i nasazení ozbrojených sil k 

provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace.  

 
Úniky toxických látek - únik toxických plynů a toxických kapalin. Únik toxických plynů, ke 

kterým dochází při poruchách zařízení nebo odchylkách od technologického procesu, obecně 

spadají do jedné ze dvou následujících kategorií. Lehké plyny zpočátku stoupají vzhůru (šíří 

se nahoru), později difundují neutrálně. Uniklé zkapalněné plyny při směšování se vzduchem 

tvoří studené těžké směsi. Těžké plyny a směsi se šíří horizontálně a mohou být větrem 

zaneseny do obydlených oblastí nebo se hromadí v prohlubních, takže riziko je mnohem větší. 

 

Únik toxických kapalin z potrubí  - při výrobě nebo během dopravy jsou téměř vždy 

nebezpečné pro životní prostředí. Následkem úniku a šíření toxických látek může být smrt, 

nevratné poškození zdraví lidí, zamoření životního prostředí, závažné narušení hospodářské 

činnosti i nutnost evakuace obyvatelstva. 

 

Výbuchy plynů a par hořlavých kapalin - jsou náhlé mimořádné události s rychlou dobou 

průběhu a s krátkou dobou trvání, avšak se značným destruktivním účinkem. Často vzniká 

domino efekt na dalších zařízeních s vyvoláním požárů. 
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Požáry - mohou vznikat při neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm v přítomnosti 

hořlavého materiálu, zkratem v přítomnosti hořlavých látek, z důvodu samovznícení 

přítomných látek, mechanickým působením materiálů vůči sobě s následným vznikem 

vysokých teplot, iniciací produktů vznikajících při biologických procesech, ve všech 

technologických spalovacích procesech, při prudkých chemických reakcích apod. Zdroje  

rizika závažných požárů představují: 

 

− Hořlavé látky v technologických procesech, 

− Sklady hořlavých látek, 

− Čerpací stanice, 

− Sklady plastických hmot, 

− Sklady pesticidů. 

 

Požáry ovlivňují životy a majetky lidí, životní prostředí, závažné jsou i lesní požáry, které 

mohou ohrozit průmyslové objekty, sklady, produktovody atd. K závažným haváriím může 

dojít i při silniční a železniční dopravě látek. I přes platnost mezinárodních dohod a jejich 

zakotvení v české legislativě (Dohoda ADR, Řád RID), je mnozí dopravci nedodržují nebo 

podceňují. K těmto typům havárií může dojít prakticky kdekoliv a kteroukoliv dobu. Na 

případné ohrožení obyvatelstva bude mít vliv množství a druh látky i způsob porušení 

přepravního obalu. Jedná se především o únik toxických, radioaktivních nebo hořlavých látek 

při dopravní havárii. Rozsáhlé poruchy v energetických sítích způsobují především poruchy a 

přerušení dynamického fungování sítí. 

 

Radiační havárie - zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek 

nebo ionizujícího záření. 

 

Ostatní mimořádná událost - zásah u jiné události např. epidemie nebo nákaza způsobená 

nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek a dále pak všechny zásahy u událostí, 

které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi. 
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6.1.3. Kombinované 

      Některé z uvedených mimořádných událostí můžeme považovat za kombinované, 

způsobené společným působením člověka i přírody. Příkladem jsou povodně, které jsou 

způsobené přírodními silami (srážky), ale jejich následky jsou zhoršené zásahem člověka při 

úpravě koryt řek, rušením lužních lesů, atd.  

 

     Zvláštními případy kombinovaných mimořádných událostí jsou situace, kdy výskyt 

přírodní mimořádné události vyvolá vznik antropogenní (např. zemětřesení způsobí únik 

nebezpečných látek z průmyslového podniku), nebo naopak zásahem člověka vznikne 

přírodní mimořádná událost (např. vykácení lesa na svahu způsobí sesuv půdy).  

 
6.2. Zhodnocení ORP Třinec 

      Obec s rozšířenou působnosti Třinec je významným městem pro dané okolí. Nachází se 

zde jeden z nejstarších hutních podniků v České republice – Třinecké železárny, a.s. a to 

přímo uprostřed města. V areálu Třineckých železáren, a.s. provozují podnikatelské aktivity i 

další subjekty (dceřiné společnosti a objekty pronajaté firmami). Takže výše vyjmenované 

krizové situace (přírodní, antropogenní a kombinované) se na daném území mohou 

vyskytnout až na některé výjimky (např. protržení vodní hráze, přehrady atd.). 

 
 
7. Statistika mimořádných událostí v ORP Třinec 
 
     Statistika mimořádných událostí (statistické výstupy) za delší sledované statistické období 

nám slouží pro krátkodobé a střednědobé prognózy v dané oblasti. Na základě statistických 

údajů dochází k přehodnocení několika významných materiálů (např. dokumentace plošného 

pokrytí a dokumentace IZS). 

 
      V Tabulce 14 je udělán přehled mimořádných událostí na území pod správou obcí 

s rozšířenou působností (obec Třinec) za období 2006 – 2009. V průměru za dané období je 

počet událostí na stejné úrovni, akorát v roce 2008 byl větší počet událostí živelných pohrom 

(Orkán Ema – březen 2008) a od roku 2007 vzrostl počet technických havárií (viz počet 

jednotlivých činností jednotek PO) [10]. 
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Tabulka 14 Počet událostí na území pod správou obcí s rozšířenou působností (obec Třinec)  
 

Druh události / rok 2009 2008 2007 2006 

Požáry 82 94 96 81 

Dopravní nehody 86 100 96 68 

Živelní pohromy 65 110 60 23 

Únik nebezpečných chemických látek 30 32 24 18 

Technická havárie 435 454 407 282 

Radiační nehody a havárie 0 0 0 0 

Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 

Plané poplachy 64 98 92 33 

Celkem 762 888 775 505 

 
 

       Obrázek 17 nám zobrazuje počet události v ORP v letech 2005 – 2009. Světlé hnědé 

zbarvení na mapě odpovídá průměrnému počtu 596 – 771 událostí ročně za dané sledované 

období [10]. 

 
Obrázek 17 Události v ORP v letech 2005 až 2009 (celkový počet na 10 000 obyvatel) 
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8. Metody používané pro hodnocení rizika 

      V dnešní době existuje několik metodik a i softwarových nástrojů, které se zabývají 

analýzou rizik. Tyto metody se vzájemně propojují. Ne všechny se hodí pro jednoduché 

(vstupní) hodnocení rizik. 

 

8.1. Přehled metodik pro analýzu rizik 

     Každá z existujících metod pro stanovení rizik, včetně těch dále uvedených, byla 

generována pro určitý specifický problém. Níže uvedené metodiky pro analýzu rizik 

vycházejí z MV GŘ HZS ČR [11]. 

  

Check List Analysis (Analýza pomocí kontrolních záznamů) 

      Kontrolní seznam je postup založený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (check lists) jsou zpravidla generovány na 

základe seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se 

systémem a potenciálními dopady, selháním prvku systému a vznikem škod. Jejich struktura 

se muže měnit od jednoduchého seznamu až po složitý formulář, který umožňuje zahrnout 

různou relativní důležitost parametru 

 

Safety Audit (Bezpečnostní audit) 

      Bezpečnostní kontrola je postup hledající rizikové situace a navržení opatření na zvýšení 

bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potenciálně možné nehody nebo provozního 

problému, který se může objevit v posuzovaném systému. Formálně je používán připravený 

seznam otázek a matice pro skórování rizik.  

 

Process Quantitative Risk Analysis – QRA (Analýza kvantitativních rizik procesu) 

      Kvantitativní posuzování rizika je systematický a komplexní přístup pro predikci odhadu 

četnosti a dopadu nehod pro zařízení nebo provoz systému. Analýza kvantitativních rizik 

procesu je koncept, který rozšiřuje kvalitativní (zpravidla verbální) metody hodnocení rizik o 

číselné hodnoty. Algoritmus využívá kombinaci (propojení) s jinými známými koncepty a 

směruje k zavedení kritérií pro rozhodovací proces, potřebnou strategii a programy k 

efektivnímu zvládání (řízení) rizika. Vyžaduje náročnou databázi a počítačovou podporu.  
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What – If Analysis (Co se stane když…) 

      Analýza toho, co se stane když, je postup na hledání možných dopadu vybraných 

provozních situací. V podstatě je to spontánní diskuse a hledání nápadu, ve které skupina 

zkušených lidí dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o 

možných nehodách.  

 

Hazard and Operation Process – HAZOP (Studie nebezpečí a provozuschopnosti) 

     HAZOP je postup založený na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich 

plynoucích rizik. Jde o týmovou expertní multioborovou metodu. Hlavním cílem analýzy je 

identifikace scénářů potenciálního rizika. Experti pracují na společném zasedání formou 

brainstormingu. Soustřeďují se na posouzení rizika a provozní schopnosti systému. 

Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté vodicí výrazy. 

Identifikované neplánované nebo nepřijatelné dopady jsou formulovány v závěrečném 

doporučení, které směřuje ke zlepšení procesu.  

 

Event Tree Analysis – ETA (Analýza stromem událostí) 

     Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události přes 

konstruování událostí vždy na základe dvou možností – příznivé a nepříznivé. Metoda ETA je 

graficko statistická metoda. Názorné zobrazení systémového stromu událostí představuje 

rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Znázorňuje všechny události, které se v 

posuzovaném systému mohou vyskytnout. Podle toho jak počet událostí narůstá, výsledný 

graf se postupně rozvětvuje jako větve stromu.  

 

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (Analýza možností poruch a jejich následků) 

      Analýza selhání a jejich dopadu je postup založený na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledku, který umožňuje hledání dopadu a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých prvku 

projektového návrhu systému a jeho provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde 

se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Využívá se především pro vážná rizika a 

zdůvodněné případy. Vyžaduje aplikaci počítačové techniky, speciální výpočetní program, 

náročnou a cíleně zaměřenou databázi.  
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Preliminary Hazard Analysis – PHA (Předběžné posouzení nebezpečí) 

      Předběžná analýza ohrožení – též kvantifikace zdrojů rizik je postup na vyhledávání 

nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin a dopadu na jejich zařazení do 

kategorií dle předem stanovených kritérií. Koncept PHA ve své podstatě představuje soubor 

různých technik, vhodných pro posouzení rizika. 

 

Fault Tree Analysis – FTA (Analýza stromem poruch) 

      Analýza stromu poruch je postup založený na systematickém zpětném rozboru událostí za 

využití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Metoda FTA je 

graficko analytická popř. graficko statistická metoda. Názorné zobrazení stromu poruch 

představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Hlavním cílem analýzy 

metodou stromu poruch je posoudit pravděpodobnost vrcholové události s využitím 

analytických nebo statistických metod. Proces dedukce určuje různé kombinace 

hardwarových a softwarových poruch a lidských chyb, které mohou způsobit výskyt 

specifikované nežádoucí události na vrcholu.  

 

Human Reliability Analysis – HRA (Analýza spolehlivosti člověka) 

     Analýza lidské spolehlivosti je postup na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt 

pohrom, nehod, havárií, útoku apod. či některých jejich dopadů. Koncept analýzy lidské 

spolehlivosti HRA směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru (Human Factors) a 

lidské chyby (Human Error). Ve své podstatě přísluší do zastřešující kategorie konceptu 

předběžného posuzování PHA. Zahrnuje přístupy mikroergonomické (vztah „člověk-stroj“) a 

mikroergonomické (vztah systému „člověk-technologie“). Analýza HRA má těsnou vazbu na 

aktuálně platné pracovní předpisy především z hlediska bezpečnosti práce. Uplatněni metody 

HRA musí vždy tvořit integrovaný problém bezpečnosti provozu a lidského faktoru 

v mezních situacích různých havarijních scénářů, tzn. paralelně a nezávisle s další metodou 

rizikové analýzy 

 

Fuzzy Set and Verbal Verdict Method – FL-VV (metoda mlhavé logiky verbálních výroku) 

      Metoda mlhavé logiky a verbálních výroku je metoda založená na jazykové proměnné. 

Jde o multikriteriální metodu rozhodovací analýzy z kategorie měkkého, mlhavého typu. 

Opírá se o teorii mlhavých množin a muže být aplikována v různých obměnách, jednak 

samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako stupnice v pomocných bodech, namísto 

standardní verbálně-numerické stupnice v relativních jednotkách. 
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Relative Ranking – RR (Rychlé hodnocení) 

     Relativní klasifikace je ve skutečnosti spíš analytická strategie než jednoduchá dobře 

definovaná analytická metoda. Tato strategie umožňuje analytikům porovnat vlastnosti 

několika procesu nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají natolik 

nebezpečné charakteristiky, že to analytiky opravňuje k další podrobnější studii. Relativní 

klasifikace muže být použita rovněž pro srovnání několika návrhu umístění procesu nebo 

zařízení a zajistit tak informace o tom, která z alternativ je nejlepší nebo méně nebezpečná. 

Tato porovnání jsou založena na číselných srovnáních, která reprezentují relativní úroveň 

významnosti každého zdroje rizika. 

 

Causes and Consequences Analysis - CCA (Analýzy příčin následků) 

     Analýza příčin a dopadu je směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. 

Největší předností CCA je její použití jako komunikačního prostředku. Diagram příčin a 

dopadu zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody (nepřijatelnými dopady) a jejich 

základními příčinami. Protože grafická forma, jež kombinuje jak strom poruch, tak strom 

událostí do stejného diagramu, muže být hodně detailní, užívá se tato technika obvykle 

nejvíce v případech, kdy logika poruch analyzovaných nehod je poměrně jednoduchá. Jak už 

napovídá název, účelem analýzy příčin a dopadu je odhalit základní příčiny a dopady 

možných nehod. Analýza příčin a dopadu vytváří diagramy s nehodovými sekvencemi a 

kvalitativními popisy možných koncových stavu nehod.  

 

Probabilistic Safety Assessment – PSA (Metoda pravděpodobnostního hodnocení) 

      Metoda stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných častí k celkové zranitelnosti celého 

systému. Tato technologie se používá např. k modelování scénářů hypotetických jaderných 

havárií, které vedou k tavení aktivní zóny a k odhadnutí četnosti takových havárií. Metodika 

PSA se skládá z: pochopení systému jaderného zařízení a ze shromáždění relevantních dat o 

jeho chování při provozu. 

 

8.2.  Počítačová podpora a softwarové produkty 

     Všeobecně se v odborné praxi přijímá, že při použití metodiky, která není všeobecně 

známá, je nutno použitou metodiku důkladně popsat a popř. ji na příkladu srovnat s některou 

ze známých metodik. Před použitím softwarového produktu je třeba provést analýzu stejného 

typu jako byla zmíněna výše u výběru metodik stanovení rizik. Příklady softwarových 

produktů: 
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Technologické havárie - příklady: 

a) Výtoky dvou fází: DEERS; PIPEPHASE,  

b) Rozptyl těžkého plynu: DENZ/CRUNCH; CHARM; SLAB; HEGADAS/DEGASIS, 

c) Celková analýza dopadu (únik, vyparování, rozptyl, požár, výbuch, zranitelnost): 

WHAZAN, PHAST, SAFETI; RISKAT; EFFECTS/DAMAGE, RISKCURVES, 

SOCRATES, Index chemického ohrožení – index toxického působení, IAEA –

TECDOC – 727, ROZEX, ALOHA, FlUIDYN, 

d) Výpočetní programy známé jako „Integrátory rizika“: SAFETI, RiskPlot II, 

RiskCurves a RiskAT. 

Výpočet rizik v projektování, průmyslu a životním prostředí – příklady:  

− RMPlanner, HazardReview , Risk Radar, FaultrEASE, Cegis FaultrEASE (Arthur D. 

Little,AgRisk, SiteSafe, BOSS, DNV Risk Management Software, EquIS – 

Environmental Quality Information Systém, RBCA atd.. 

 

Výpočet rizik pro oblast produktovodů - příklady:  

− Bass-Trigon Software, BOSS a PODS.  

 

Výpočet rizik pro potřeby hydrologie – příklady:  

− HFAM, HYDRON a  HYDRA.  

 

Výpočet seismického rizika – příklady:  

− SMA, HCLPF, CDFM, IPEEE, SPRA, PSA (IAEA-TECDOC 724, US NRC). 

 

Výpočet rizik pro potřeby zdravotnictví a ochranu pracujících – příklady:  

− NPDES DMR, Human Exposure Assessment Modeling Software Toolbox, EMS.  

 

Výpočet hrozby terorismu – příklad:  

− VRA (Virtual Research Associates Inc.). 

 

Výpočet rizik ve finanční a obchodní oblasti – příklady:  

− COBRA, Algo Suite Solutions, Quantum Sierra, Sierra Treasury, Sierra ASP, CORA 

– Cost-of-Risk-Analysis, Lattice Financial Software. 
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9. Analýza rizik v ORP Třinec 

Pro zhodnocení daného území (ORP Třinec) se musela provést aktualizace ohrožujících 

objektů (Tabulka 15). Jedná se především o čerpací stanice (benzín, LPG), farmy skotu, 

jalovic, rozvodny elektrického napětí, kamenolomy, zimní stadión a o objekty spojené 

s provozem ve firmě Třinecké železárny a.s.. Přehled a následnou aktualizaci o ohrožených 

objektech jsem provedl na základě seznamu poskytnutého HZS ÚO Frýdek – Místek 

(Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje Územní odbor Frýdek – Místek) 

pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

 

Tabulka 15 Ohrožující objekty – Správní obvod s rozšířenou působností Třinec [12]. 

č. Provozovatel Obec Část obce Zdroj rizika 

1 CAR OIL Bystřice (ČS PHM)  Bystřice nad Olší Benzín 
2 Slovnaft Moravia Bystřice (ČS PHM) 

Bystřice nad Olší 
Bystřice nad Olší Benzín 

3 EXPIM, s.r.o. (ČS PHM) Hnojník Hnojník LPG 
4 Rozvodna distribuční soustavy Ropice Ropice  Ropice  Olej 
5 Lesostavby F-M a.s., kamenolom Řeka Řeka Výbušnina 
6 Slezský kámen a.s., kamenolom Řeka 

Řeka 
Řeka Výbušnina 

7 Tranmes, s.r.o. (ČS PHM) Dolní Lištná Benzín 
8 OMV ČR, s.r.o. Lyžbice (ČS PHM) Lyžbice Benzín 
9 GLOBAL OIL, spol. s.r.o. (ČS PHM) Nebory LPG 
10 GLOBAL OIL, spol. s.r.o. (ČS PHM) Nebory Benzín 
11 Karel Baron (ČS PHM) Oldřichovice Benzín 
12 Shell, a.s., Oldřichovice (ČS PHM) Oldřichovice Benzín 
13 Agip, s.r.o. (ČS PHM) Staré Město LPG 
14 Agip, s.r.o. (ČS PHM) Staré Město Benzín 
15 Linde Gas, a.s. Třinec Staré Město Olej 
16 Linde Gas, a.s. Třinec Staré Město Amoniak 

17 Zimní stadión HCO Třinec 

Třinec 

Staré Město Amoniak 

18 Energetika Třinec, a.s. Staré Město Plyn 
19 Energetika Třinec, a.s. Staré Město Plyn 
20 Třinecké železárny, a.s. Třinec Staré Město Benzol  
21 Třinecké železárny, a.s. Třinec Staré Město Benzol  
22 Třinecké železárny, a.s. Třinec Staré Město Benzol  
23 Energetika Třinec, a.s. Staré Město Plyn 
24 Energetika Třinec, a.s. Staré Město Plyn 
25 Energetika Třinec, a.s. Staré Město Plyn 

26 Energetika Třinec, a.s. 

Třinec 

Staré Město Plyn 

27 Netis, a.s., farma Bystřice Bystřice nad Olší Bystřice nad Olší Hromadná nákaza 
28 Agricoop Třinec, a.s. Guty Hromadná nákaza 
29 Agricoop Třinec, a.s. Karpentná Hromadná nákaza 
30 Agricoop Třinec, a.s. 

Třinec 

Nebory Hromadná nákaza 

31 Agricoop Třinec, a.s. Vendryně Vendryně Hromadná nákaza 
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Pro analýzu rizik ve správním obvodu obce rozšířenou působností Třinec jsem  se 

rozhodoval mezi třemi metodami: 

− IAEA – TECDOC – 727, 

− REHRA, 

− Interregn IIIC SIPROCI. 

 

9.1. Popis vybraných metod 

9.1.1. IAEA – TECDOC – 727  

     K identifikaci významných zdrojů rizik je nejčastěji používána  metoda IAEA – TECDOC 

– 727 [13]. Jedná se o specifickou metodou, která je určena pro klasifikaci a priorizaci zdrojů 

společenského rizika v průmyslové oblasti. O vznik této metody (programu) se společně 

zasloužily  čtyři organizace Spojených národů: 

 

− Mezinárodní komise pro atomovou energii (IAEA ), 

− Program životního prostředí Spojených národů (UNEP) v rámci programu 

Povědomí o havarijních situacích a o připravenosti na vznik nepředvídaných 

(nouzových) situací na místní úrovni (APELL ), 

− Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO ), 

− Světová zdravotnická organizace (WHO ). 

 

IAEA - International Atomic Energy Agency, 

UNEP - United Nations Environment Programme 

APELL - Awareness and Preparedness for Emergencies at the Local Level 

UNIDO - United Nations Industrial Development Organization 

WHO - World Health Organisation 

 

     Metoda umožňuje stanovení míry pro případy zasažení obyvatelstva následky požáru, 

výbuchu a úniku toxické látky za hranicemi nebezpečného zařízení. Nezohledňuje však 

možnost poškození složek životního prostředí a majetkových hodnot na analyzovaném území. 

Výhodou této metody je jednotný postup pro klasifikaci a priorizaci u různých zdrojů rizika 

(fixních zdrojů rizika, mobilních zdrojů rizika, produktovodů).  
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Metoda IAEA TEC DOC 727 může být použita pro: 

− stanovení předběžného obecného kvantitativního přehledu o různých rizicích ve 

velké průmyslové oblasti, a to na základě odhadu společenského rizika pro 

obyvatelstvo, 

− stanovení priorit u rozdílných zdrojů rizika pro další podrobnější analýzu. 

 

Uvedenou metodu a výsledky nelze používat pro účely : 

− stanovení rizika jednotlivého zařízení nebo pro řízení jeho rizika, 

− rozhodnutí o umístění nebezpečného zařízení nebo plánované cesty pro přepravu 

nebezpečných látek, jestliže rozhodnutí v konkrétním případě závisí na rozdílech, 

jejichž posouzení vyžaduje podrobnější analýzu, 

− jakékoliv rozhodnutí o bezpečnosti konkrétního zařízení nebo činnosti nebo 

přijatelnosti s ním spojeného rizika, 

− porovnání absolutních hodnot bez znalosti kritérií nebo norem pro přijatelnost rizika, 

pro tvorbu havarijního plánu pro zvláštní (mimořádné) situace, které jsou spojeny s 

tímto společenským rizikem (provoz v obydlené oblasti, transport nebezpečného 

materiálu v blízkosti obydlené oblasti). 

 

     Tato metoda neklade vysoké požadavky na řešitele, má však své limity a omezení použití. 

Výsledky dosažené při aplikaci metody je třeba chápat jako údaje relativní. Takto stanovené 

údaje o riziku nelze používat jako hodnoty absolutní. Metoda je založena na klasifikaci 

nebezpečných aktivit ve sledované oblasti pomocí kategorizace následků a pravděpodobnosti 

výskytu velké havárie. Kategorizace následků vede uživatele k přibližnému výpočtu počtu 

smrtelných zranění při události v průmyslovém zařízení nebo při přepravě nebezpečných 

látek. Odhad pravděpodobností je založen na dostupných informacích o frekvenci výskytu 

(počtu událostí / rok). 

 

Přehled dílčích kroků metody pro klasifikaci rizika a stanovení priorit: 

1. Klasifikace typů činnosti a zařízení 

2. Odhad vnějších následků velké havárie na obyvatelstvo 

3. Odhad pravděpodobnosti havárie  

a) pro výrobní zařízení 

b) pro přepravu 
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4. Odhad společenského rizika 

5. Stanovení priorit rizika  

 

     Metoda TECDOC – 727 byla aplikována do naší legislativy a její část použita ve vyhlášce 

[14] pro účely stanovení zóny havarijního plánování, kde slouží k vymezení prostoru, ve 

kterém jsou plánována opatření formou jednotlivých vnějších havarijních plánů. 

 

9.1.2. REHRA – Rapid Environment and Health Risk Assessmnet [15]. 

     Rapid Environment and Health Risk Assessment je metodou světové zdravotnické 

organizace (WHO ) a italským ministerstvem životního prostředí (IME ). Jedná se o 

indexovou metodu, která pro účely analýzy rizika a stanovení indexu místního rizika využívá 

mimo jiné zranitelnost populace, zranitelnost životního prostředí a ekonomickou zranitelnost. 

 

WHO - World Health Organisation 

IME – Italian Ministry for the Environment 

 

      Hlavním cílem pilotního projektu je vyvinout, testovat a realizovat metodiku pro rychlé 

hodnocení životního prostředí a zdravotního rizika. Základní struktura metodiky REHRA lze 

rozdělit do následujících čtyř okruhů: 

− Index hodnocení nebezpečnosti (Site Hazard Index and Ranking), 

− Hodnocení životního prostředí, zdraví a rizik  (Site Environment and Health 

Risk Assessment and Ranking), 

− Index zranitelnosti životního prostředí a zdraví (Environment and Health 

Vulnerability Index), 

− Seznam nehod (Accident Inventory). 

 

      První a druhý prvek společně vedou k rychlému požadovanému posouzení, zatímco třetí 

prvek dodává další informace k ověření hodnocení. Čtvrtý element představuje mechanismus 

pro začátek procesu zaznamenávání, analýzy a učení se od nehod, k nimž už došlo. Analýza 

byla vyvinuta výběrem několika technických bodů, které přebírají podstatný význam v 

definování rizik. Kritéria byla stanovena ve srovnání s mezinárodní studií, zejména s ohledem 

na klasifikaci a prioritizaci rizik závažných havárií v procesu souvisejících s průmyslem. 
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      Účelem této metodiky je definovat index nebezpečnosti (index místního rizika IMR), 

který představuje celkovou stránku stavu. Porovnáváním různých indexů umožňuje určit 

pořadí nebezpečí v různých místech území.  

 

9.1.3. Interregn IIIC SIPROCI  

      Metodika mapování rizik je projekt financovaný z fondů EU, který pomáhá předvídat, 

připravovat a řešit přírodní a člověkem způsobené mimořádné události. Vybraná metoda 

představuje návrh nejlepšího postupu pro mapování rizik a odráží potřebu existence směrnice 

k přijetí společné metody, která by měla být závazná pro všechny země EU. V České 

republice se touto metodou zabývá Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje na 

základě projektu Interregn IIIC SIPROCI [16]. 

 

      Mapování rizik možného vzniku mimořádné události je proces, při kterém se identifikují 

území s různou úrovní rizika. Jedná se o zobrazení výsledků hodnocení rizik na speciálních 

mapách (mapy rizik), které zobrazují úrovně očekávaných ztrát, které je možné předpokládat 

na určitém území (kraje, okresu, obce), včetně rizik spojených s konkrétním typem 

mimořádné události. Jsou to kartografické listy definovaného území, na nichž jsou barevně 

vyznačeny různé úrovně rizika v barevné škále. Tato vizualizace upozorňuje na území s vyšší 

úrovní rizika a ta je předmětem dalšího zkoumání. A to za podpory geografických 

informačních systémů (GIS), které umožňuje aplikovat všechny principy metody mapování 

rizik a získat tak využitelné výsledky. Mapy rizik slouží jako základní vstup do procesů 

havarijního a krizového plánování.  

 

      Mapování rizik projektu SIPROCI je založen na metodě Analýza rizika a zranitelnosti 

HVE (Hazard Vulnerability value of the Elements at risk ), což je vlastně hodnocení rizika 

pro výskyt konkrétního typu mimořádné události v území. Sleduje se pravděpodobnost 

výskytu, resp. frekvence výskytu mimořádné události, její závažnost, působení a následky. 

 

Samotný proces mapování rizik se realizuje v následujících fázích: 

1. Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události (H) 

2. Hodnocení zranitelnosti (V) 

3. Hodnocení rizika (R) 

4. Strategie zmírnění rizika  
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      V metodě se riziko (R) vypočítá jako výsledek vzájemného působení možnosti vzniku 

mimořádné události (H) a zranitelnosti (V) a následně vypočteme pomocí rovnice uvedené v 

[16]. Pro podmínky České republiky byly v rámci jednotlivých fází metody provedeny drobné 

úpravy a doplnění. Jedním ze závěrů projektu je doporučení, aby se před přijetím jednotné 

metodiky došlo v jednotlivých zemích EU k jejímu ověření na národní úrovni. 

 

9.1.4.  Výběr metody  

Nakonec jsem se rozhodl, že analýzu rizik území v ORP Třinec provedu metodami 

TECDOC – 727  a REHRA, jelikož metoda SIPROCI je zatím v době zavádění do praxe 

(nebyla dána do užívání) a zkušenosti s metodou mapování rizik mají prozatím jen na odboru 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK (Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje). A   pro vzájemné porovnání výstupů mezi jednotlivými metodami 

jsou vhodnější právě REHRA a TECDOC – 727, jelikož jsou tyto metody vzájemně 

propojeny a metoda REHRA se odkazuje na metodu TECDOC – 727. 

 

9.2. Postup při výpočtu analýzy rizika metodou REHRA 

− analýza rizika úniku nebezpečných látek ze stacionárních zařízení [15]. 

      V následné části je uvedena ukázka postupu výpočtu jednoho stacionárního zdroje rizika 

v ORP Třinec metodou REHRA. Přehled všech výpočtů analýzy rizik pro jednotlivé objekty, 

které byly provedeny v tabulkovém programu (Microsoft Office Excel) jsou v Příloze č.4..  

 

Příklad - CAR OIL Byst řice (ČS PHM), Bystřice nad Olší - podzemní zásobník, benzín 

 

Zadání: 

Čerpací stanice obsahuje 34 t benzínu, jedná se o podzemní zásobník. 

 

Výpočet: 

 

9.2.1. Index přírodních hrozeb (IPH) 

      V případě přítomnosti některé z přírodních hrozeb je tato hodnocena hodnotou 1. V dané 

oblasti se nevyskytuje žádná přírodní hrozba, proto: 

 PSZIPH ++=  = 0    kde: 1 - ANO, 0 - NE 

Z- záplavová oblast (1), S - seismicky citlivá oblast (1), P - častá nestabilita půdy (1). 
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9.2.2. Index škodlivosti látky (IŠL) 

      Zohledňuje poměr množství nebezpečné látky (qi) k limitnímu množství látky (Qi) dle 

Přílohy č.1 Tabulka I – pokračování.  

8,6
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DSF  

DSFIŠL *2,0= , pro DSF 1 – 10 

)log(*2 DSFIŠL = , pro DSF > 10 

 9.2.3. Index škodlivost zařízení (IŠZ) 

      Zohledňuje technickou a organizační úroveň objektu/zařízení.  

Dle Přílohy č.2 Tabulek 1 – 6. 

 

 

9.2.4. Index škodlivosti místa (IŠM) 

0*
13

10*)( =+= IŠL
IPHIŠZ

IŠM  

pro IŠM < 1,6 ….. I 

pro IŠM < 3,6 ….. II 

pro IŠM < 6,4 ….. III 

pro IŠM > 6,4 ….. IV 

 

9.2.5. Poloměr ohrožené oblasti I 

      Princip stanovení zóny ohrožení (Obrázek 18) vyplývá z metody TEC-DOC 727 pomocí 

Přílohy č.1. 
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Rmin - minimální odečtený dosah dle metodiky,  

Rmax - maximální odečtený dosah dle metodiky,  

Q - skutečné množství nebezpečné látky,  

Qmin - minimální množství ve sloupci dle metodiky,  

Qmax - maximální množství ve sloupci dle metodiky. 

8,5*)5/)(( =++++= OFEDCBAIŠZ
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9.2.6. Poloměr ohrožené oblasti II 

))
min,30,(

*65,0(*35,0(* 50
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mdZónaIIF 80*2 ==  

 

Obrázek 18 Zobrazení zóny ohrožení pomocí metody REHRA  

červená – poloměr ohrožované oblasti I (smrtelná) 

oranžová – poloměr ohrožené oblasti II (zraňující) 

 

9.2.7. Ohrožení ŽP 

Ohrožení půdního prostředí (S) – Látka toxická pro půdní prostředí 

0* == CQS WS   kde: 

QWS - množství uniklé látky (m3), C - koeficient disperse látky v půdě (m2/m3) 

Ohrožení vodního prostředí (V) 

0
**50

==
BCFPLC

Q
V WS    kde: 

QWS - množství uniklé látky (g), LC50 (ryby 96 hodin), P - faktor poločasu rozpadu, BCF - 

faktor biokoncentrace. 
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9.2.8. Index celkové zranitelnosti  

Zranitelnost populace (Cp)  

      Zranitelnost populace v oblasti zóny II vypočteme z Tabulky 9 dle Přílohy č.2. 

 
 

 

Zranitelnost životního prostředí (Ce) 

      Zranitelnost životního prostředí v oblasti zóny II vypočteme z Tabulky 10 dle Přílohy č.2. 
 

 

 

 

Zranitelnost ekonomická (Cec) 

       Zranitelnost ekonomická v oblasti zóny II vypočteme z Tabulky 11 dle Přílohy č.2. 
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Index celkové zranitelnosti (ICZ) 

8,4
14

*3*10
=

++
= ECEP CCC

ICZ  

 

9.2.9. Index místního rizika (IMR) 

0* == ICZIŠMIMR ….I (nízké) 

− kategorie rizika: 

pro IMR < 1,6 ….. I …..nízké (LOW) 

pro IMR < 3,6 ….. II ….mírné (MODERATE) 

pro IMR < 6,4 ….. III ….vysoké (HIGT)  

pro IMR > 6,4 ….. IV….těžké (SEVERE) 

 

      Výsledky metody REHRA (průběžné výsledky) jsou znázorněny v přehledné tabulce 

v Příloze č.6. V Příloze č.8 jsou znázorněny ohrožující objekty a vyznačeny zóny ohrožení. 
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9.3. Postup při výpočtu analýzy rizika metodou  IAEA-TECDOC-727 

− analýza rizika úniku nebezpečných látek ze stacionárních zařízení [13]. 

 

V následné části je uvedena ukázka postupu výpočtu jednoho stacionárního zdroje rizika 

v ORP Třinec metodou  TECDOC - 727. Přehled všech výpočtů analýzy rizik pro jednotlivé 

objekty, které byly provedeny v tabulkovém programu (Microsoft Office Excel) jsou 

v Příloze č.3.. 

 

9.3.1. Odhad následků velké havárie pro obyvatelstvo 

 

Příklad - CAR OIL Byst řice (ČS PHM), Bystřice nad Olší - podzemní zásobník, benzín 

 

Zadání: 

Čerpací stanice obsahuje 34 t benzínu, jedná se o podzemní zásobník. 

 

Výpočet: 

Z Přílohy č.1 Tabulky č.II a Tabulky č.IV(a): 

− hořlavá kapalina – Benzín (obecně) - (ref. číslo havárie 6)  

 

Z Přílohy č.1 Tabulky č.IV(a):  

− pro 35 tun  kategorie následků BII  

 

Z Přílohy č.1 Tabulky č.V : pro kategorii následků C II (Obrázek 19) 

− minimální ovlivněná vzdálenost: 25 m 

− maximální ovlivněná vzdálenost: 50 m 

− ovlivněná oblast : 0,4 ha 

 

Protože máme jenom přibližné informace o vesnici použijeme pro odhad korekčních faktorů 

Tabulek č.VI a č.VII z Přílohy č.1: 

 

Z Přílohy č.1 Tabulka č.VI:  

− hustota populace v obci d = 10 obyvatel/ha 
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Obrázek 19 Zobrazení zóny ohrožení pomocí metody IAEA – TECDOC 727  

červená – minimální dosah účinků (vzdálenost ovlivněné oblasti) 

oranžová – maximální dosah účinku (vzdálenost ovlivněné oblasti) 

 

Z Přílohy č.1 Tabulka č.VII : Korekční faktor zohledňující rozložení obyvatelstva v zasažené 

oblasti :  

− fA = 0,4 (jedná se ovlivněnou oblast kategorie II, plocha obydlené části 

představuje 20 % oblasti, kruh o poloměru 50 m). 

 

Z Přílohy č.1 Tabulka č.VIII : Korekční zmírňující faktor:  

− f m = 1 (hořlavina, ref. číslo  6) 

 

Stanovení ztrát:  

− NFAT = A * d * f A *f m 

− NFAT = 0,4 (ha) * 10 (obyvatel/ha) * 0,4 * 1 = 2 fatálních zranění 

 

NFAT - následky (počet smrtelných zranění/událost), 

A - zasažená plocha (v hektarech , 1 ha = 10m2), 

d - hustota populace v zalidněné oblasti uvnitř ovlivněné oblasti (počet obyvatel / ha), 

fA - korekční faktor na distribuci lidí v zasažené oblasti, 

fm - korekční faktor zahrnující zmírnění následků. 
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9.3.2. Odhad pravděpodobnosti havárie 

 

      Stanovení frekvence havárií (Pi,s - počet událostí/rok) pro fixní zdroje rizika 

s nebezpečnou chemickou látkou je založeno na odhadu tzv. pravděpodobnostního čísla Ni,s. 

Hodnota Ni,s se stanovuje pomocí následující rovnice: 

 

− Ni,s= N* i,s + nl + nf + no + np  kde : 

 

N* i,s = střední hodnota pravděpodobnostního čísla pro určitou aktivitu a látku, 

nl = oprava (korekce) podle frekvence plnění /stáčení zdroje, 

nf = korekce na bezpečnostní systémy použité pro hořlavou látku, 

no = korekce zahrnující organizační opatření a řízení bezpečnosti, 

np  = korekce zahrnující vliv směru větru s ohledem na polohu obydlené oblasti. 

 

 

Výpočet: 

Z Přílohy č.1 Tabulka IX:  

− střední hodnota pravděpodobnostního čísla N* i,s = 7 (hořlavá kapalina) 

 

Z Přílohy č.1. Tabulka X(a): 

− korekce pravděpodobnostního čísla na frekvenci plnění/stáčení nl = 0 

 

Z Přílohy č.1 Tabulka č. XI: 

− korekce pravděpodobnostního čísla pro hořlaviny nf = 0 

 

Z Přílohy č.1 Tabulka č.XII: 

− korekce pravděpodobnostního čísla na řízení bezpečnosti no = 0 

 

Z Přílohy č.1 Tabulka č. XIII: 

− korekce pravděpodobnostního čísla na směr větru vzhledem k obydlené oblasti 

na zasažené ploše np  = 0,5 (ovlivněná oblast kategorie II) 
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Odhad frekvence výskytu události: 

− Ni,s= N* i,s + nl + nf + no + np = 7 + 0 + 0 + 0 + 0,5 = 7,5 což představuje: 

 

Podle Přílohy č.1 Tabulky XIV :  

− 3,0E-08 události / rok 

 

 

9.3.3. Odhad společenského rizika 

      Pro každou činnost /aktivitu, která je analyzována (jak fixní jednotky, tak i mobilní zdroje 

(silniční/železniční/vodní) lze stanovit dvojici (nebo i více než jednu dvojici, pokud se jedná o 

různé substance) základních údajů : 

− počet smrtelných zranění při velkých haváriích, 

− frekvenci velkých havárií s uvedenými následky, 

 

Riziko vyplývající z takových činností se stanoví na základě obou těchto hodnot. 

 

Procedurální kroky : 

− klasifikuji každou aktivitu z hlediska třídy následků a třídy pravděpodobnosti. 

 

Třídy následků jsou definovány takto: 

 

0 – 5 

5 – 10 

10 – 15 

15 – 20 

20 – 25 

> 25 fatálních zranění  

 

      V jednom čtverci matice rizik jsou uvedeny všechny aktivity, které mají stejnou třídu 

rizika. Všechny nebezpečné aktivity ve sledované oblasti se zobrazí v matici rizik (následky 

versus frekvence). Matice rizik dává celkovou představu o riziku v posuzované oblasti. 
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Obrázek 20 Matice rizik (frekvence versus následky) pro klasifikaci rizika ORP Třinec 

 

zelená … oblast přijatelného rizika 

žlutá … oblast sníženého rizika 

červená …oblast nepřijatelného rizika 

 

T …. Označení objektu pro výpočet pomocí metody TECDOC – 727 

1 …. Určuje označení jednotlivého objektu 

T1 …. CAR OIL Bystřice (ČS PHM)   

 

       Výsledky metody TECDOC - 727 (průběžné výsledky) jsou znázorněny v přehledné 

tabulce v Příloze č.5. V Příloze č.8 jsou znázorněny ohrožující objekty a vyznačeny 

minimální (maximální) dosah účinku nebezpečné látky. Seznam jednotlivého označení 

objektů do matice rizik (Obrázek 20) je uveden v Příloze č. 3.  

 

9.4. Vyhodnocení výsledků metod IAEA-TECDOC-727 a REHRA 

      

IAEA – TECDOC - 727 

      Obecně lze konstatovat, že zdroje rizika s vyššími následky (počtem fatálních případů) a 

vyšší pravděpodobností spolu se zdroji rizika s vyššími následky a nižší pravděpodobností by 
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měly být posouzeny detailněji, ve srovnání s riziky s nižšími následky a vyšší 

pravděpodobností. 

Záměrem této metody není doporučit nějaké konkrétní kritérium přijatelnosti nebo 

tolerance rizika. Následující výsledky mohou sloužit pouze jako pomocné vodítko na 

vytvoření předběžného zobecněného kvantitativního přehledu různých druhů rizika. V matici 

následky vs. pravděpodobnost jsou umístěny jednotlivé aktivity tak, že je možné je 

klasifikovat a stanovit jejich priority. A pro ty co nesplňují (nepřijatelné a sníženého rizika), 

by měly být tyto objekty přednostně vybrány před jinými zdroji rizik pro další činnost v rámci 

komplexního a důsledného systému řízení a kontroly technologického rizika (stanovení priorit 

různých zdrojů rizika pro další podrobnou analýzu).  

 

REHRA 

Index místního rizika (IMR) je složený parametr, který představuje potenciální nebezpečí 

(pravděpodobnost) závažné havárie. Jelikož riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti havárie s ohledem na závažnost jeho účinku, není IMR sám o sobě 

reprezentativní pro riziko, které analyzuji.  

Závěrem byly ověřeny výsledky s několika zařízení a byl vymezen vhodný interval, který 

se podle definice zařadili do kategorií. Index místního rizika představuje celkové riziko a 

opatření by měla být zaměřena nejen na průmyslová zařízení (snížení rizika), ale také na 

ochranu obyvatelstva a životního prostředí s cílem snížit zranitelnost.  

 

      Metody jak REHRA tak TECDOC – 727 dokázaly vyhodnotit mnou posuzované 

stacionární zdroje rizik s nebezpečnými látkami. A udělaly přehled o rizikovosti daného 

objektu na území ORP Třinec. Metoda REHRA dokonce využívá část metodiky TECDOC – 

727 pro výpočet zón ohrožení. V tomhle jsou obě analýzy rizik propojené a lze je nějakým 

způsobem porovnat. Ostatní výsledky analýz už nelze tak lehce srovnávat. Ale výsledky obou 

metod nám dokázaly určit ty zdroje rizik (ohrožující objekty), které pro dané území 

představují riziko. V metodě REHRA je výsledkem, které vypovídá o riziku pro území 

kategorie rizika. V metodě TECDOC – 727 je  výsledkem matice rizik. 

 

 

 

 

 



 55 
 

10. Závěr 
 

Cílem této diplomové práce byla klasifikace a hodnocení možných rizik ve správním 

obvodu určené obce Třinec. Úvodem jsem se zabýval legislativou krizového řízení, 

charakteristikou území, kde jsem se snažil popsat jednotlivé obce správního obvodu obce 

Třinec. K zjištění možných rizik ohrožující dané území a jejich následného hodnocení jsem 

použil dvě metody k analýze rizik REHRA (Rapid Environment and Health Risk Assessmnet) 

a IAEA TECDOC – 727.  

Obě metody (REHRA a IAEA TECDOC – 727) dokážou hodnotit a klasifikovat 

vybrané  stacionární zdroje rizik s nebezpečnými látkami a vytvořit přehled o rizikovosti 

území. Podkladem pro výběr těchto zmiňovaných metod bylo to, že obě metody jsou 

navzájem propojeny a jejich používání v praxi je dlouhodobě využíváno. 

Analýza součastného stavu byla provedena aktualizací seznamu ohrožujících objektů. 

Byla posuzována a zhodnocena možná rizika (stacionární zdroje rizik s nebezpečnými 

látkami) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třinec( ORP Třinec), a to 

metodami pro analýzu rizik. Rovněž bylo provedeno porovnání rizik se stávajícími 

dokumenty krizového řízení na území určené obce Třinec (Rozpracovaní krizový plán 

Moravskoslezského kraje určenou obcí Třinec).  

Vzhledem ke skutečnosti, že vytipované zdroje rizik mají v součastné době adekvátní 

zajištění (vychází z analýzy rizik, vnější havarijní plány atd.) nejsou dále navržena žádná 

opatření. Bylo provedeno posouzení dokumentace krizového řízení po stránce formy a obsahu 

se zjištěním, že tato dokumentace je dostačující v požadované kvalitě a odpovídá součastným 

potřebám. Přínosem krom posouzení rizika je také vytvoření mapového podkladu se 

znázorněním těchto rizik ve správním obvodu ORP Třinec, protože k jednotlivým objektům 

jsou vyznačeny zóny ohrožení. 

Výše uvedeným postupem byly naplněny uvedené cíle diplomové práce. Touto prací byl 

rovněž vytvořen přehled o specifických rizicích ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností Třinec, který může být následně využit při komplexním mapování rizik na celém 

území. 
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